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 .  أجمعين وصحبو آلو وعمى ، محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى ، العالمين رب هلل الحمد

الشمسِ  ُطموعِ  بعدَ  وَيْرِمي:  المؤلف قال  . 

 ىنا عنيا فسيتكمم العقبة جمرة أما ، وقتو في يكون أن الرمي صحة شروط من أن تقدم وقد ، الرمي وقت ىو ىذا
 .  الفصل ىذا بعد ، القادم الفصل في فسيكون التشريق أيام برمي يتعمق وما ،

 :  عقبةال لجمرة الرمي وقت
 صمى النبي كفعل ، الشمس طموع بعد العقبة جمرة لرمي قتو  أفضل أن عمى ، عمييم اهلل رحمة العمم أىل أجمع
 عميو دلت وىذا ، الشمس طموع بعد رمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى وأجمعوا ، وسمم عميو اهلل

 .  وغيره جابر كحديث ، النصوص

،  الشجرة عند التي الجمرة أتى حتى ، الكبرى الجمرة عمى تخرج التي الوسطى قالطري سمك ثم " جابر حديث في
 ، الشمس طموع قبل مزدلفة من سار ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي" حصاة كل مع يكبر ، حصيات بسبع فرماىا

 حديث وفي ، طمعت قد الشمس تكون أن تقتضي العقبة جمرة إلى مكانو بين التي والمسافة ، جدا أسفر أن بعد
 أخرجيما" الشمس زالت فإذا بعد   وأما ، ضحى النحر يوم الجمرة وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول رمى" أيضا جابر
 يوم ضحى لرمييا وقت أفضل وأن ، ضحى رماىا وسمم عميو اهلل صمى النبي أن عمى العمماء أجمع لذا ، مسمم
 ، وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أن عمى المسممين عمماء أجمع" المنذر ابن قال:  قدامة ابن قال حتى ، النحر
 الزوال إلى الشمس طموع من رماىا من أن عمى وأجمعوا" اهلل رحمو المنذر ابن وقال" اليوم ذلك ضحى رماىا إنما
 " . المختار ووقتيا سنتيا أصاب فقد النحر يوم

الميلِ  ِنصفِ  بعدَ  وُيْجِزئُ :  اهلل رحمو قال  . 

 منتصف بعد يكون المزدلفة ليمة من المزدلفة ليمة الدفع أن تقدم وقد ، الميل نصف من يبتدئ الرمي وقت أن معناه
 أن قبل من تقدم وقد ، منى إلى وصل إذا يرمي الميل منتصف بعد دفع فإذا ، والشافعية المذىب عمى ، الميل
 في األفضل أن وتقدم ، عنيا اهلل رضي أسماء لحديث ؛ الراجح ىذا ، القمر غياب بعد ىو لمدفع الفاضل الوقت
 آخر دفع لو لكن ، جدا يسفر ، الشمس طموع قبيل ، وسمم عميو اهلل صمى النبي كفعل ، الفجر بعد يكون أن الدفع
 .  واجبا ترك يكن لم الميل

 :  العقبة جمرة رمي جواز وقت بدء

 ليمى أبي وابن   وعكرمة عطاء رأي وىذا ، مزدلفة ليمة منتصف من يبدأ العقبة مرةج رمي وقت يبدأ:  األول القول
 .  والحنابمة الشافعية ومذىب ، جبير وابن والنخعي ومجاىد طاوس ورأي ، والشعبي

 :أدلتيم
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 فرمت ، النحر ليمة سممة بأم وسمم عميو اهلل صمى النبي أرسل " : عنيا اهلل رضي عائشة عن:  األول الدليل
 في اهلل رحميم العمماء اختمف وقد ، والبييقي والدارقطني داود أبو أخرجو" فأفاضت مضت ثم ، الفجر قبل الجمرة
 مضطرب" التركماني ابن وقال ،" منكر حديث" وقال ، أحمد اإلمام وضعفو ، والزيمعي النووي فصححو ، صحتو
 .  فيو ختمفم ، عمييم اهلل رحمة األلباني الشيخ ضعفو وممن" ومتنا سندا

 تصمي فقامت،  المزدلفة عند جمع ليمة نزلت أنيا ":قال ، موالىا اهلل عبد حديث من ، أسماء أثر:  الثاني الدليل
 نعم :قمت ؟ القمر غاب ىل :قالت ثم ساعة فصمت،  ال :قمت ؟ القمر غاب ىل بني يا قالت ثم،  ساعة فصمت
 رمت أنيا ومعناه - منزليا في الصبح فصمت رجعت ثم،  مرةالج رمت حتى ومضينا فارتحمنا،  فارتحموا :قالت
 اهلل رسول إن :بني يا قالت،  غمسنا قد إال أرانا ما :ىنتاه يا ليا فقمت -الميل منتصف بعد من ، الفجر طموع قبل

 . . عميو متفق.  والنساء لمضعفة أي ،" لمظعن أذن وسمم عميو اهلل صمى

 بعد من المصمحة ما ، القوية األدلة من وىذا ، لمرمي وقتا فكان ، مزدلفة نم لمدفع وقت أنو:  الثالث الدليل
 ثم ، القمر غياب بعد دفع إذا الفائدة ىي ما ، القمر غاب إذا يدفع بأنو القول وعمى ؟ الرمي ومنع الميل منتصف

 ، مزدلفة من اإلنسان أتيي أن الفائدة ؟ الفجر طموع بعد إال ترم ال أو ؟ الشمس طموع بعد إال ترم ال:  لو يقال
 ويتحمل فيطوف البيت إلى يذىب ثم يرمي ، الناس يأتي أن قبل فيطوف البيت إلى يفيض حتى ، الجمرة ويرمي
 .  عيدىم في الناس سيشارك وىنا ، كامال تحمال

 رأي وىو ، والحنفية المالكية إليو ذىب ، الثاني الفجر طموع من يبتدئ العقبة جمرة رمي وقت:  الثاني القول
 . المنذر وابن إسحق ورأي ، رواية في الحنابمة
  :أدلتيم

 يذكرونف ، ميلب بالمزدلفة الحرام المشعر عند فيقفون أىمو من ضعفة يقدم كان أنو" عمر ابن عن:  األول الدليل
 من ومنيم ، جرالف لصالة منى يقَدم من فمنيم،  يدفع أن وقبل ، اإلمام يقف أن قبل يرجعون ثم ، ليم بدا ما اهلل
 وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول أولئك في أرخص:  يقول عمر ابن وكان ، الجمرة رمو ا قدموا فإذا ، ذلك بعد يقدم
 . ومسمم البخاري أخرجو" 

 فرموا ، النحر يوم منى إلى أىمو مع وب بعث ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " عباس ابن أثر:  الثاني الدليل
 .  أحمد اإلمام أخرجو"  فجرال مع الجمرة

 وطاوس والنخعي مجاىد رأي وىذا ، النحر يوم الشمس طموع بعد العقبة جمرة رمي وقت يبدأ:  الثالث القول
 ، الشمس تطمع حتى ينتظرون ويبقون ، القول ىذا عمى الميل منتصف بعد سيدفعون أنيم ذلك ومعنى ، والثوري

 .  رموا الشمس طمعت فإذا

 فال ، عميو متفق" .. ضحى النحر يوم الجمرة وسمم عميو اهلل صمى النبي رمى" : قال ، جابر عن:  األول الدليل
 .  الشمس طموع وىو ، فيو رمى الذي الوقت قبل يرمي أن ألحد يجوز
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 الجمرة الترموا]:  وقال،  أىمو ضعفة قدم وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" : قال عباس ابن عن:   الثاني الدليل
 المطمب عبد بني أغيممة المزدلفة ليمة وسمم عميو اهلل صمى اهلل رسول مناقد  :  رواية وفي، " [ الشمس تطمع ىحت

 اإلمام أخرجيما [ الشمس تطمع حتى الجمرة ترموا ال , َبني أي] :ويقول أفخاذنا يمطخ فجعل،  جمرات عمى
 ، والبييقي حبان وابن ماجو ابن   داود وأبي أحمد اإلمام مع األخرى الرواية وأخرج ، والنسائي داود وأبو أحمد

 في ألن ؛ بالشذوذ أعل الحديث وىذا ، األلباني وصححيما ، القيم ابن وحسنيما ، والنووي القرطبي وصححيما
 اإلمام أعمو لذا ، الجمرة يرموا أن أمرىم بل ،( الشمس تطمع حتى) وسمم عميو اهلل صمى يقل لم الصحيح رواية

  .  باالضطراب اهلل ورحم البخاري

 .  الشمس تطمع حتى يرموا أال ليم استحب أن ، االستحباب عمى محمول فيو صح إن الحديث بأن:  ونوقش

 مع كان من وأما ، لمضعفة الثاني الفجر طموع بعد الرمي يجوز أنو ، األدلة جمع القول ىذا:  الرابع القول
 صاحب والشنقيطي اهلل رحمو القيم ابن إليو وذىب ، لشمسا تطمع حتى يرمون ال فإنيم األقوياء من الضعفة
 وأما ، معيم كان ممن الضعفة غير عمى تحمل الشمس طموع بعد الرمي فييا جاء التي النصوص ، األضواء
 .  السابقة لألحاديث الفجر طموع بعد إال يرمون ال فإنيم الضعفة

 بعد رموا أنيم فييا وأحاديث ، الفجر طموع قبل رميال جواز تفيد أحاديث فييا وجدت األحاديث إلى نظرت إذا
 الرمي عن النيي ، األخير الحديث في اإلشكال ، الشمس طموع بعد إال يرموا أال أمرىم وأحاديث ، الفجر طموع
 لمظعن أذن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي ، أسماء أثر مع اإلشكال وىذا ، الشمس تطمع حتى

 ىنا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي إلى ىذا ورفعت ، منزليا في الفجر وصمت ، الفجر تصمي أن قبل متر  وىي ،
 طموع بعد والرمي الفجر قبل الرمي يبقى ، الزيادة صحت إن ، النووي ذكر كما االستحباب إلى نصير أن بد ال

 يقدم من منيم ، ألولئك أرخص وسمم عميو اهلل صمى الرسول إن وقال ، بأىمو دفع لما عمر ابن حديث ، الفجر
 ما اهلل فيذكرون ، المزدلفة في بميل يقفون أنيم رأى عمر ابن إن:  يقال قد ، ذلك بعد يقدم من ومنيم الفجر مع
 يمينا أو يسارا يذىبون قد ، يضيعون قد ، الطريق بسبب يتأخرون قد ، عين قضية ودفعيم ، يدفعون ثم ، ليم بدا
 الفجر طموع قبل الرمي من المنع عمى يدل ال فيذا ، يتأخرون وقد ، الطريق يرون ال ليل في وىم ، يزحمون قد ،
 عميو الرسول إلى لو ورفعيا ، لمظعن أذن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عنيا اهلل رضي أسماء أثر يبقى ،

 زيادة فيو حديث ، ألحاديثا من مجموعة فاجتمعت ، الفجر طموع قبل الرمي جواز عمى دل ، والسالم الصالة
 .   الراجح ىذا ، عنيا اهلل رضي أسماء حديث وىو ، غيره عمى يقدم فإنو عمم زيادة فيو كان وما ، عمم

 :  الراجح

 تطمع أو الفجر يطمع حتى محبوسين يبقوا ثم يدفعوا أن من الفائدة ما ، الرمي ليم جاز بالدفع ليم أذن ما متى أنو
 العقبة جمرة رمي منى وتحية ، العقبة جمرة رمي إلى يبادرون فإنيم منى إلى وصموا ما ىمت:  يقال بل ؟ الشمس

 ، راكبا رماىا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ راكبا يرمييا أنو العمم أىل ذكر بل ، شيئا عمييا يقدم ال لذا ،
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 ما متى فإنو ، الدفع يجوز قيل إذا ، تقدم ما عمى فييا الحكم يترتب ، الخ ،، والذىاب بالنزول يشتغل ال حتى
 .  أعمم واهلل األقرب ىذا ، العقبة جمرة رمى منى إلى وصل

 :  العقبة جمرة رمي وقت آخر

 رمييا أن العمم أىل عند خالف وال ، إجماعا ، الضحى في رمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن في إشكال ال
 يقول ، النحر يوم في رمى ألنو ؛ لوقتيا رماىا فقد المغرب قبل رماىا من أن عندىم خالف وال ، أفضل ضحى

ن ، ليا وقت في رماىا فقد المغيب قبل النحر يوم رماىا من أن عمى وأجمعوا" البر عبد ابن  ذلك يكن لم وا 
 " . مستحبا

 :  أقوال عمى الوقت آخر في اختمفوا

 في والشافعية المالكية إليو وذىب ، دم وعميو اءقض بالميل ورمييا ، الشمس غروب إلى وقتيا يمتد:  األول القول
 .  وجو

 وعميو ، ليال يقضي:  يقولون لكن ، بميل رماىا أنو عنو يثبت لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  األول الدليل
 .  التأخير بسبب دم

 أخرجو "ليال الرمي في ءلمرعا رخص وسمم عميو اهلل صمى النبي أن " :عمر وابن عباس ابن عن:  الثاني الدليل
 ، واجب أمر في إال يكون ال والترخيص:  قالوا ، حجر ابن الحافظ وحسنو ، والبييقي والدارقطني شيبة أبي ابن

 .  واجبا يكون النيار في فالرمي

 قضاء الفجر طموع إلى يرمي فإنو ذلك قبل يرم لم فإن ، الشمس غروب إلى يمتد الرمي وقت أن:  الثاني القول
ن ، عميو شيء وال ، ويجزئو لكراىةا مع  اهلل رحمة الحنفية مذىب وىذا ، دم وعميو جاز التشريق أيام إلى أخر وا 

 .  المنذر وابن إسحق رأي وىو ، عمييم

 وىو الشافعية مذىب وىو ، عميو شيء وال ، التشريق أيام آخر إلى يمتد العقبة جمرة رمي وقت أن:  الثالث القول
 .  الغد من الزوال بعد إال يرمي ال أخره إذا:  الحنابمة قال نلك ، الحنابمة مذىب

 وقتو أول من الفعل أخر فقد ، التشريق أيام إلى النحر يوم عن أخره فإذا ، لمرمي وقت التشريق أيام أن:  دليميم
 .  عميو شيء وال ، التأخير فجاز ، وقتو آخر إلى

 في الرمي يرون والشافعية ، والحنفية ، عندىم دم وعميو ، الكيةالم ، ليال الرمي يجيزون ممن مجموعة عندنا تقدم
 .  الزوال بعد يقولون والحنابمة ، وقت كل

 :  ليال الرمي جواز أدلة

 فيقول ، بمنى النحر يوم يسأل وسمم عميو اهلل صمى النبي كان " عنيما اهلل رضي عباس ابن عن:  األول الدليل
 بعدما رميت:  لو فقال ، رجل وسألو( حرج وال اذبح) قال ، أذبح أن قبل تحمق:  فقال رجل فسألو ،( حرج ال)

 يطمق وىو ، المساء دخول بعد أي أمسيت بعدما فقولو ، اهلل رحمو البخاري أخرجو ،( حرج ال) فقال ، أمسيت
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 لم ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ؛ بالميل الرمي فيو فيدخل:  قالوا ، الظالم يشتد أن إلى الزوال بعد ما عمى
 ويعرف السائل يعرف ، فصيح عربي وىو ، ترم فال الميل دخل إذا إال ، حرج ال:  يقل لم ، الجواب في يفصل
ذا ، يجوز ال الحاجة وقت عن البيان وتأخير ، الجواب  قال ألنو ، آخره وبين الميل أول بين فرق فال بميل رمى وا 

 .  مساء يعتبر كمو ىذا ، الظالم يشتد أن لىإ الزوال بعد ما فيو ويدخل" أمسيت بعدما"

 أتتا حتى وصفية ىي تخمفتو ،  بالمزدلفة نفست عبيد أبي بنت صفية أخ ابنة أن"  نافع عن أثر:  الثاني الدليل
 عمييما ير ولم أتتا حين الجمرة ترميا أن عمر بن اهلل عبد فأمرىما،  النحر يوم من الشمس غربت ما بعد منى
 .  موطئو في مالك إلماما أخرجو" شيئا

 رخص ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن" السابق عمر وابن عباس ابن بحديث ليم يستدل أن يمكن:  الثالث الدليل
:  يقولون ، اهلل رحميم حجر ابن الحافظ وحسنو ، والدارقطني والبييقي شيبة أبي ابن أخرجو" ليال الرمي في لمرعاة

 عميو اهلل صمى النبي ألمر ، نيارا الرمي عدم في عذرا الرعي كان لو ألنو ، دليال الرمي جواز عمى دليل الحديث
 يستطع لم من أن عمى فدل ، ليال يرموا أن بدل بعض عن بعضيم يرمي ، النيار في يستنيب أن الراعي وسمم
 .  لمرمي وقت الميل وأن ، ليال يرمي نيارا الرمي

معو كان إن َىْدًيا َيْنَحرُ  ثم:  قال  . 

 رأى لما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعمو الذي وىذا ، ىدي معو كان إن ىديو نحر قارنا أو متمتعا كان إن
 .  النحر يوم في الثاني النسك ىذا ،" فنحر المنحر إلى انصرف ثم" جابر قال الجمرة

رُ  أو وَيْحِمقُ :  قال ثم  .  َشْعرِه جميعِ  من ُيَقصِّ

 .  ذلك غير أو الماكينة  أو المقص يستخدم أن:  والتقصير ، الموسى يستخدم أن:  الحمق

 ، عنيا اهلل رضي عائشة لحديث ؛ أفضل الحمق أن شك ال ؟ أفضل أييما ، والتقصير الحمق بين مخير وىو
 , اهلل رسول يا:  قالوا , لممحمقين اغفر الميم] :قال وسمم وعمي اهلل صمى النبي أن ، ىريرة أبي وحديث

 , لممحمقين اغفر الميم:  قال ؟ والمقصرين , اهلل رسول يا:  قالوا , لممحمقين اغفر الميم:  قال ؟ ولممقصرين
 محمقينلم فدعا ، عميو متفق والحديث ،( ارحم الميم) األلفاظ بعض وفي [والمقصرين:  قال ؟ والمقصرين:  قالوا
 عنو يثبت لم ، وسمم عميو اهلل صمى والنبي ، التقصير من أدل الحمق أن عمى دل ، واحدة لممقصرين ودعا ، ثالثا
 .  التقصير من أفضل الحمق أن عمى فدل ، عمرة أو حج في إال شعره يحمق كان أنو

 رُءُوسَكُنْ هُحَلِّقِنيَ آَهِنِنيَ اللَّهُ شَاءَ إِىْ مَالْحَرَا الْوَسْجِدَ لَتَدْخُلُيَّ} :تعالى قولو الفعمين جواز عمى والدليل

 .  الحمق األفضل ولكن ، الفعمين جواز عمى فدل ، المقصر ومنكم المحمق منكم أي ، {وَهُقَصِّرِييَ

 :  والتقصير الحمق مقدار

 .  اهلل مرحمي والحنابمة المالكية إليو وذىب ، شعره جميع من يقصر وأن يحمق أن يجب:  األول القول
 : أدلتيم
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 ، رؤوسكم بعض:  يقل ولم ، الرأس جميع بحمق فأمر ،( ومقصرين رؤوسكم محمقين) تعالى قولو:  األول الدليل
 .  بدليل إال النص ظاىر عن العدول يجوز وال

 قصر أو حمق أنو عميو يصدق ال والمحمق المقصر ، جميعو يشمل الرأس إلى المضاف الفعل أن:  الثاني الدليل
 .  بعضو قصر أو بعضو حمق إذا عميو يصدق وال ، الرأس إلى مضاف الفعل ألن ؛ بعضو

 ، قصر من ومنيم حمق من الصحابة ومن ، رأسو جميع حمق ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثالث الدليل
 .  إليو الرجوع فيجب ، مطمق أمر لبيان ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعمو الفعل وىذا

 .  اهلل رحميم الحنفية إليو وذىب ، الرأس ربع تقصير أو حمق يكفي:  الثاني ولالق

 يكفي:  يقولون ، الوضوء في الرأس مسح:  مثل ، بالرأس تتعمق التي القرب في الكل مقام يقوم الربع أن:  دليميم
 .  الرأس ربع يكفي ، ىنا وكذلك ، الرأس ربع

 وجوب يرون والحنابمة المالكية ، عميو متفقا الرأس بعض مسح ليس ، فييا مختمف مسألة ىذه بأن:  ويناقش
 .  الربع مسح يكفي وال ، جميعا الرأس مسح استيعاب

 .  اهلل رحميم الشافعية إليو ذىب ، فصاعدا شعرات ثالث حمق يكفي:  لثالثا القول

 .  ثالثة الجمع وأقل ، رؤوسكم شعر أي( ومقصرين رؤوسكم محمقين) اآلية : األول الدليل

 ثالث حمق أو ، ربعو حمق أو ، بعضو أو رأسو حمق من ، حمقا يسمى شعرات ثالث حمق أن:  الثاني الدليل
 حمق إذا فكذلك ، محرما ثالثا حمق من عمى - عندنا كما - الدم يجب لذا ، حالقا الناس عرف في يسمى شعرات
ذا ، حمق قد أنو عميو وصدق ، حل فقد الحل عند ثالثا  شعرات ثالث حمق فالواجب حمق قد أنو عميو صدق وا 
 .  فقط

 .  الوجوب عمى ال االستحباب عمى ، وسمم عميو اهلل صمى النبي فعل حمموا

 :  الراجح

ذا ، بالحمق الرأس تعميم وجوب  أن المراد لكن ، بعينيا شعرة كل من يأخذ أن المراد ليس لكن ، يجزئو لم بعض وا 
 يأخذ أن من الحرم خارج أو المروة عمى الناس من كثير يفعمو ما يجزئ ال عميو وبناء ، بالحمق رأسو جميع يعم
 ، يجزئ الشافعية مذىب عمى لكن ، التعميم من بد ال ، يجزئ ال ىذا ، والخمق والجانب األمام من يسيرا شيئا
 وقال مستفت إليو جاء لو ، الوقوع بعد الفقيو إليو يحتاج قد وىذا ، أجزأ الرأس ربع أخذ كان إذا الحنفية قول وعمى

 ىذا فعمي حكم فما ، الفعل ىذا وفعمت ، واعتمرت ، أوالد ولدي ، وتزوجت ، الفعل ىذا فعمت سنوات أربع قبل: 
 قد ، أخرى وأمور ، تجديد إلى يحتاج عقده أن فمعناه ، محرما تزال وال ، صحيح غير الفعل ىذا:  لو قمت إذا ؟

 .   الضرورة حال في ىذا إلى يصار

 :  والعمرة الحج في والتقصير الحمق حكم
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 ، الوجوب يعدو وال ، واجب الفعل أن عمى يدل" ويقصر يحمق" المؤلف وكالم ، فييا مختمف المسألة ىذه
 :  قولين عمى فييا والخالف

 اهلل رحمة العمم أىل جميور إليو وذىب ، والعمرة الحج واجبات من واجبان والتقصير الحمق أن:  األول القول
 . والحنابمة والمالكية الحنفية ومذىب ، عطاء مذىب وىو ، عمييم
  :أدلتيم

 .  وْلتقصروا رؤوسكم ل تحمقوا:  أي ، األمر بمعنى خبر وىو ، السابقة اآلية:  األول الدليل
طالق ، العمرة عمى والتقصير الحمق أطمق وجل عز اهلل أن:  الثاني الدليل  عمى ليد كميا عمى العبادة جزء وا 
 عمى يطمق أن يمكن ، {هَشْهُىدًا كَاىَ الْفَجْرِ قُرْآَىَ إِىَّ الْفَجْرِ وَقُرْآَىَ} قاعدة وىذه ، فييا الجزء ذلك وجوب
 .  الخ ،، تسبيح الصالة عمى ويطمق ، واجبة أنيا ، الفاتحة

 ثم ، والمروة وبالصفا تبالبي يطوفوا أن ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن ، عباس ابن حديث:  الثالث الدليل
 :قال وسمم عميو اهلل صمى النبي أن وفيو ، عمر ابن وحديث ، البخاري أخرجو ، يحموا ثم ، رؤوسيم من يقصروا

 صمى والنبي ، [بالحج ْلييل ثم , ولَيحل وليقصر , والمروة وبالصفا بالبيت فميطف , أىدى منكم يكن لم ومن]
 ( . مناسككم عني والتأخذ) :وقال ، حمق وسمم عميو اهلل

 . اهلل رحميم الشافعية إليو وذىب ، والعمرة الحج أركان من ركنان والتقصير الحمق أن:  الثاني القول

 .  الحج أركان من ركنان أنيما عمى وحمموىا ، السابقة األحاديث:  األول الدليل

 أو يحمق أن يستطيع وال ، مرضا رأسو في أن قدر فمو ، والتقصير الحمق مقام تقوم ال الفدية أن:  الثاني الدليل
 يحمق أن يستطع لم إذا ، شيء والتقصير الحمق مقام يقوم ال ، يقصر أو يحمق ثم ، يبرأ حتى يصبر فإنو ، يقصر
 إذا الواجب ألن ؛ قوي دليل وىذا ، يقصر أو يحمق حتى محرما يظل ، يحمق أنو نسي أو ، يحمق حتى ينتظر
 .  وعن ويسقط يفدي فإنو نسيو

 ، سيأتي معين حد إال لو حد ال ، الراجح عمى لو وقت ال ألنو ؛ تداركو يمكن الواجب ىذا:  يقال أن يمكن لكن 
ذا  طاف ، اعتمر لو ، العمرة في خاصة ، يحمق فإنو ذكر ما ومتى ، التأخير جواز فمعناه لو وقت ال كان وا 

 تظل أنك الميم ، ثالثة أو شيرين أو شيرا بقيت لو حتى ، محرما ابق:  يقال ، يحمق ولم محرما وبقي ، وسعى
 .  قوي ىذا ودليميم ، تقصر أو تحمق حتى ، محرما

 :  الراجح

 .  والعمرة الحج واجبات من واجبان والتقصير الحمق أن ، أعمم واهلل األول القول ىو

ُنُسكٌ  والتقصيرُ  والِحالقُ :  يقول  . 

 عمى عالمة:  محظور إطالق ومعنى ؟ محظور من إطالق إنيما أم ؟ مقصودة وعبادة نسك والتقصير لحمقا ىل
 نسك إنو أي ، نسك أنيما يرى المؤلف ؟ الثاني أو األول المعنى ىل ؟ محظور ىو ما استباح حيث ، الحل
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 ىو ما استباح حيث الحل ىعم عالمة وأنو ، محظور من إطالق إنو قمنا إذا وأما ، مطموبة وعبادة المقصود
 ىذا ألن ؛ تيمية ابن اإلسالم شيخ قال كما ، العانة وحمق الرأس حمق بين فرق ال ىذا عمى بناء ، عميو محظور
 ، األمرين بين فرق يكن لم رأسو حمق أو عانتو حمق فإذا ، عميو محرما كان ما استباح وأنو ، الحل عمى عالمة
ذا ، واحد كالىما  عميو محظورا كان ما استباح ألنو ؛ يسيرة شعرات فيو فيكفي ، محظور من القإط ىو:  قيل وا 

 . حل أنو ذلك اقتضى أخذىا فإذا ، يجوز ال ثالث أو شعرتين أو شعرة أخذ ،

 :  ؟ نسك والتقصير الحمق ىل

 ، القولين صحأ في والشافعية والمالكية الحنفية إليو وذىب ، والعمرة الحج مناسك من نسكان ىما:  األول القول
 .  الصحيح عمى والحنابمة
 : أدلتيم

 والتقصير بالحمق وصفيم ،( ومقصرين رؤوسكم محمقين آمنين اهلل شاء إن الحرام المسجد لتدخمن: ) األول الدليل
 محظورات من محظوران الصيد وقتل المبس ، الصيد وقتل كالمبس ، بيما وصفيم لما المناسك من يكونا ولم ،

 وليسا ، مقصود نسك أنيما عمى يدل ما ، والتقصير بالحمق وصفيم لكن ، بيما لوصفيم نسكين كانا لو ، اإلحرام
 .  حل استباحو إذا محظور من إطالقا

 .  مقصود نسك أنو عمى يدل ما ، والمقصرين لممحمقين دعا ، وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  الثاني الدليل

 حمق ، واحدة مرة ذلك عن يتخمفوا ولم ، وقصروا حمقوا وأصحابو والسالم ةالصال عميو النبي أن:  الثالث الدليل
 .  تركوىما أنيم ينقل ولم ، ومقصر حالق بين والصحابة ، حجتو في

 والمروة وبالصفا بالبيت فميطف ىدي معو يكن لم من] لمصحابة وسمم عميو اهلل صمى النبي قول:  الرابع الدليل
 .  والعمرة الحج مناسك من وأنو ، مطموبة عبادة وأنو ، مقصود نسك التقصير أن عمى دل ، [وليحل وليقصر ,

 فدل ، مقصودان نسكان والطواف والرمي ، والطواف ، الرمي فأشبو ، التحمل بو يقع الحمق أن:  الخامس الدليل
 .  مقصود نسك والتقصير الحمق أن عمى

 وىذا - عطاء منيم ، العمم أىل من طائفة إليو وذىب ، محظور من إطالق والتقصير الحمق أن:  الثاني القول
 ، المالكية بعض عن مروي وىو ، الحنفية من يوسف وأبي ثور أبي رأي وىو - المناسك عالم وعطاء ، غريب
 .  رواية في والحنابمة قول في الشافعية إليو وذىب

 أبي بحديث واستدلوا ، الحل في وسمم وعمي اهلل صمى النبي بيما يأمر لم والحمق التقصير أن:  األول الدليل
 اهلل رسول كإىالل بإىاللٍ  لبيك:  قمت ؟ أىممت بم] فقال وسمم عميو اهلل صمى النبي عمى قدمت" قال ، موسى
 يأمره ولم" [ ِحلّ :  لو قال ثم , والمروة وبالصفا بالبيت فطفت فأمرني , أحسنت:  فقال , وسمم عميو اهلل صمى

نما ، نسكا ليس أنو عمى فدل ، بالتقصير  .  محظور من إطالق ىو وا 
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 منكم كان من] :وسمم عميو اهلل صمى النبي ليم قال والمروة الصفا بين سعوا لما ، جابر حديث:  الثاني الدليل
  .  بالتقصير أمرىم وما،  مسمم أخرجو [عمرة وليجعميا فميحل ىدي معو ليس

 ، بالتقصير أمرىم عمر ابن حديث في وسمم عميو اهلل صمى وأن األخرى األحاديث في جاء بأنو:  عنو ويجاب
 صمى النبي ليم وقال ، عميو متفق( ..ليحل و ليقصر و والمروة وبالصفا بالبيت فميطف ىىدأ كمنم يكن لم من)

 وأقيموا , وقصروا , والمروة الصفا وبين بالبيت فطوفوا إحرامكم من أحموا] جابر حديث في وسمم عميو اهلل
 ابن عن األخرى األحاديث في أن مع ، غريب جابر وحديث موسى أبي بحديث واستدالليم ، عميو متفق [حالال
ذا ، بعض إلى بعضيا يضم ، واحد كل والشريعة ، بالتقصير فييا األمر جاء ، وغيرىا عباس وابن وجابر عمر  وا 
 .  ىذه عمى ىذه فتحمل ، أخرى أحاديث في ذكرىا فقد ، التقصير أحاديث في يذكرىا لم وسمم عميو اهلل صمى كان

 .  محرماتو كسائر ، محظور من إطالقا كان أبيح إذا ، اإلحرام في حراما كان ما أن:  الثالث الدليل

 .  مقصودان نسكان والتقصير الحمق أن عمى تدل التي ، الثابتة النصوص مقابل في تعميل وىذا

 :  الراجح

 النبي دعا ولذا ، محظور من إطالقا وليسا ، مقصودان نسكان والتقصير لحمقا أن ، أعمم واهلل األول القول ىو
 .  والمقصرين لممحمقين ، وسمم عميو اهلل صمى

 :  الخالف ثمرة

،  نسك امإني قيل إذا وأما ، بدونيما التحمل ويحصل ، تاركيما ىعم شيء فال ، محظور من إطالق ىما:  قيل إذا
 .  بفعميما إال التحمل يحصل لم

رُ :  قال  .  َأْنُمَمةً  المرأةُ  منو وُتَقصِّ

 فتأخذ ، مظفرا شعرىا يكون أن إما ، أنممة قدر فتقصر ، الظفر فيو الذي اإلصبع من األعمى المفصل:  األنممة
 إلى يقول والبعض ، الخمف إلى شعرىا تجمع فإنيا مظفرىا يكن لم فإن ، أسفميا من أنممة قدر شعرىا ظفائر من

 . عمر ابن عن مروي إنو الفقياء يقول بأنممة والتحديد،  أنممة قدر أطرافو من تقص ثم ، األمام

نما , حمق النساء عمى ليس] الصحيح لمحديث ، تقصر بل تحمق ال والمرأة  .  [ التقصير عميين وا 

 :  تقريب أم تحديد األنممة مقدار

 ت نقص ال ، وزيادة أنممة ، التقريب سبيل عمى وليس ، التحديد سبيل عمى أنو الحنفية مذىب ظاىر:  األول القول
 .  قول في والحنابمة الحنفية مذىب ىذا ، منيا

 تنقص ، األنممة قدر عمى ىو ، التقريب سبيل عمى أنو إلى ، والحنابمة والشافعية المالكية ذىب:  الثاني القول
 لكن" أجزأىا منو أخذت وما ، معموم حد لذلك ليس" اهلل رحمو مالك اإلمام قال لذا ، بو بأس ال قميال تزيد أو قميال
 بالرأس متعمقة عبادة أنيا وذلك ، وقصيره الشعر طويل ، كمو الشعر بالتقصير تعم أن بد ال والحنابمة المالكية عند
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 تقص ثم كمو شعرىا تضم أو ، يامن تقص ثم ظفائرىا تضم ، الوضوء في كالمسح ، االستيعاب فييا الحكم فكان ،
 .  أنممة قدر منو

 الشعر نياية أخذت إذا ، كمو رأسيا شعر نياية تأخذ أنيا المالكية ذكر ؟ بالقص رأسيا تعم كيف ، يشكل وقد
 بالنسبة مشكمة ىذه ، الرجل مثل ويسار يمين من تأخذ أن المقصود ليس ، المقصود ىو فيذا منو وقصت وضمتو
 ، ظفائرىا تجمع أن وأحب" اهلل رحمو الشافعي اإلمام قال لذا ، شعرىا وتشويو بيا التمثيل إلى يؤدي ألنو ؛ لممرأة
ن ، كمو الشعر لتعم أنممة قدر أطرافيا من وتأخذ  " .كالرجل أجزأىا شعرات ثالث قصرت وا 

 ؛ وتقصو لخمفا من شعرىا تأخذ ؟ تفعل فماذا مدرجا، شعرىا تجعل اآلن النساء قصات بعض:  قائل قال فإن
 فييا الشعر يكون الظفائر بعض تجد نظرت إذا ، القصير ومنو الطويل منو فالشعر شعرىا ظفرت إذا المرأة ألن
 غير الظفيرة آخر يكون لذا ، الشعر نياية إلى وبعضيا ، الثمثين إلى وبعضيا ، الثمث إلى وبعضيا ، النصف إلى
ذ ، يضرىا وال أسفمو من تقصر ، يقل ، كثير  .  ويكفييا وتقصو تحت من شعرىا تجمع فإنيا مدرجا كان اوا 

 :  الحمق وقت

 رمى ، وغيره أنس حديث في كما ، وسمم عميو اهلل صمى النبي ألن ، نحر ثم رمى إذا يحمق أنو الحاج في األصل
بح وأ تي ، منزلو إلى ذىب ثم ، الجمرة  الصالة ميوع وحمق ، األيمن شقو فناولو بالحالق دعا ثم ، فذبح ، بذ 
 .  النحر يوم ضحى يحمق ثم يذبح ، يرمي أن بعد ، النحر يوم ضحى في وذلك ، والسالم

 معاوية حديث في جاء ىذا ، المروة عمى ويقصر يحمق:  الفقياء يقول كان لذا ، عمرتو من انتيى إذا العمرة وفي
 . المروة ىعم بمشقص وسمم عميو اهلل صمى النبي شعر قصر أنو ،

َدمٌ  بتأخيرِه َيْمَزمُ  وال:  قال  . 

 :  زمانو عن الحمق تأخير

 أن لو يجوز:  أي ، دم بتأخيره يمزم ال:  يقول المؤلف ؟ التشريق وأيام النحر يوم عن الحمق يؤخر أن لو ىل
 :  أقوال فييا المسألة ، الراجح عمى عشر والثالث عشر والثاني عشر والحادي العاشر وىي ، النحر أيام عن يؤخر

 إليو ذىب ، عميو شيء وال ، ذلك في حرج وال ، التشريق أيام عن والتقصير الحمق تأخير يجوز:  األول القول
ن ، والحنابمة والشافعية الحجة ذي بشير وقيدوه المالكية  رأي وىو ، مطمقا التأخير جواز رأوا قد الشافعية كان وا 
 .  المنذر وابن يوسف وأبي ورث وأبي عطاء
 :  أدلتيم

 اإلفاضة كطواف ، أجزأه بو أتى فمن ، آخره يبين ولم ، الحمق زمان أول بين وجل عز اهلل أن:  األول الدليل
 .  يؤخرىما أن لإلنسان يجوز ، والسعي

 فعل ألنو ؛ التشريق أيام عن بتأخيره بأس فال ، السعي فأشبو ، فعمو جواز وقت إلى أ خر نسك أنو:  الثاني الدليل
 .  ىنا تأخيره فيجوز ، وقتو في تأخيره يجوز
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 . أخر من عمى فدية يوجب أن ألحد فميس ، والتقصير الحمق تأخير في الفدية وجوب عمى دليل ال:  الثالث الدليل

 .  رواية في بمةوالحنا الحنفية إليو وذىب ، دما عميو فإن التشريق أيام بعد إلى الحمق أخر من:  الثاني القول

 .  دم فعميو نسكا ترك ومن ، كتركو فكان ، زمانو عن أخر نسك أنو:  دليميم

 :  الراجح

 عشر والثاني عشر والحادي العاشر ، والنحر التشريق أيام عن والتقصير الحمق تأخير جواز ، األول القول ىو
 في السابق خالف عمى تنبني المسألة ذهى ؟ الحجة ذي شير بعد ما إلى التأخير يجوز ىل لكن ، عشر والثالث
 فال ، المالكية مذىب وىو ، الحجة وذو القعدة وذو شوال ، ثالثة الحج أشير:  قيل فإذا ، ىي ما الحج أشير
ذا ، الحجة ذي شير عن التأخير يجوز  التأخير جاز ، الحجة ذي من أيام وعشرة ، القعدة وذو شوال ىي:  قيل وا 

 .  انتيت قد الحج أشير ، حج ىناك ليس ألنو ؛

 يتعمق ما وال السعي وال الطواف تأخير يجوز وال ، الحجة ذي شير عن التأخير يجوز ال أنو يرى اهلل رحمو شيخنا
 . الحج أشير ألنيا ؛ الحجة ذي شير عن بالحج

 :  الحل حتى الحمق تأخير في الدم

 :  نقوال ؟ ال أو دم عميو ىل ، أىمو إلى وذىب ، مالبسو ولبس تحمل

 .  الحنفية من يوسف وأبو والحنابمة الشافعية إليو وذىب ، عميو شيء فال حل حتى الحمق أخر إذا:  األول القول

 .  عميو شيء وال رأسو يحمق أن عميو ويجب ، الدم وجوب عمى الدليل عدم:  األول الدليل

 التشريق أيام عن والتقصير الحمق تأخير وزيج أنو ، السابقة المسألة في األول القول أصحاب أدلة:  الثاني الدليل
 ويكون ، التقصير أو بالحمق يؤمر لكن ، عميو دم فال حل حتى أخر إذا ، ىنا جاز ىنا جاز فإذا ، منى أيام وعن
 .  حل قد

 رأي وىو ، والمالكية الحنفية مذىب وىو ، الثوري إليو وذىب ، دم فعميو حل حتى الحمق أخر إذا:  الثاني القول
 .  اهلل رحمو حقإس

 .  األنساك كسائر الحج إحرام في بو فيأتي ، نسك أنو:  األول الدليل

 .  وقتو عن لتأخيره دم عميو فوجب ، الجابر وجوب حق في الترك بمنزلة الواجب تأخير أن:  الثاني الدليل

 :  الراجح

 في عميو الدم إيجاب عمى دليل وال ، يحمق أن عميو لكن ، عميو شيء فال حل حتى الحمق أخر إذا ، األول القول
 .  الحال ىذه

 :  مكانو عن الحمق تأخير

 :  خالف المسألة ففي أخر إذا ، مكة أو منى في يحمق ، الحرم ىو الحمق مكان
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 إذا ، جدة في ، الحرم في ، مكة في ، مكان أي في يحمق أن فيجوز ، بمكان الحمق يختص ال:  األول القول
 .  والحنابمة والشافعية المالكية إليو وذىب ، محرما يبقى لكن ، خال ،،، أىمو إلى رجع

 .  فيو الحمق يجب معين مكان تخصيص عمى الدليل عدم:  دليميم

 غير في حمق ومن ، غيره إلى الحمق تأخير يجوز فال ، الحرم وىو ، معين بمكان الحمق يختص:  الثاني القول
 .  اهلل مرحمي الحنفية إليو ذىب ، دم فعميو الحرم

 بيانا ف عل وما ، الكتاب لمجمل بيانا فصار ، الحرم في النحر أيام في حمق وسمم عميو اهلل صمى النبي أن:  دليميم
 ( . ومقصرين رؤوسكم محمقين) ىو تعالى اهلل وأمر ، واجب فيو لممجمل

 كان وما ، المجمل بيان في صفة فيي مكانو أو زمانو وأما ، لممجمل بيان ىو والتقصير الحمق بأن:  ونوقش
 .  بواجب ليس فإنو المجمل بيان في صفة

 :  الراجح

 عمى الدليل لعدم ، مكان أي في يحمق أن لو يجوز بل ، معين بمكان يختص ال الحمق أن ، األول القول ىو
 .  أعمم واهلل ، موضع أي في يحمق أن جاز بمكان الحمق تخصيص يثبت لم دام وما ، التخصيص

 . أجمعين وصحبو آلو وعمى محمد نبينا عمى وسمم اهلل وصمى
 


